
 1

  145 -143تفريغ سورة األنعام من آية : 
  ) 40(  شريط رقم :

نَــْيِن قُـْل آلـذَكَرْيِن َحـرَم َأِم األُنثـَيَــْيِن َأمـ ( نَـْيِن َوِمَن اْلَمْعِز اثـْ ـُؤوِني ثََمانَِيَة َأْزَواٍج مَن الضْأِن اثـْ ا اْشـَتَمَلْت َعَلْيـِه َأْرَحـاُم األُنثـَيَــْيِن نـَبـ
نَــْيِن قُـْل آلـذَكَرْيِن َحـرَم َأِم األُنثـَيَــْيِن َأمـا اْشـَتَمَلْت َعَلْيـ143نُتْم َصاِدِقيَن (ِبِعْلٍم ِإن كُ  نَــْيِن َوِمـَن اْلبَـَقـِر اثـْ ِه َأْرَحـاُم ) َوِمَن اِإلْبِل اثـْ

ــِن افْـ  ــُه ِبَهــَذا َفَمــْن َأْظَلــُم ِممــاُكُم اللــَه َال األُنثـَيَـــْيِن َأْم ُكنــُتْم ُشــَهَداء ِإْذ َوصالل ــاَس ِبَغْيــِر ِعْلــٍم ِإنالن ــِه َكــِذبًا لُِيِضــلتَـــَرى َعَلــى الل
  ) . )144يـَْهِدي اْلَقْوَم الظاِلِميَن (

  ] . 144 -143[ األنعام : 
----------  

نَــْيِن  ( نَـــْيِن َوِمـَن اْلَمْعــِز اثـْ ذلــك بعـض مــا كـان عليـه اجلــاهليون مـن جهــاالت ،  بــني القـرآن بعـد .) ..ثََمانِيَـَة َأْزَواٍج مــَن الضـْأِن اثـْ
  وناقشهم فيما أحلوه وحرموه مناقشة منطقية حكيمة فقال : 

الزوج يطلق على املفرد إذا كان معه آخر مـن جنسـه يزاوجـه وحيصـل منهمـا )  ... َمثانَِيَة أَْزواٍج ِمَن الضْأِن اثـْنَـْنيِ َوِمَن اْلَمْعِز اثـْنَـْنيِ ( 
  طلق على االثنني فهو مشرتك واملراد هنا اإلطالق األول.النسل ، وكذا ي

  وغري ذلك. اً وحلب ومحالً  اً وركوب ها الّله لكم ، لتنتفعوا ا أكالً واملعىن : مثانية أصناف خلق
  هذه األزواج الثمانية فقال :  -تعاىل  -ل الّله مث فصّ 

نَــْيِن (  ومـن املعـز زوجـني اثنـني مهـا :  أى) َوِمـَن اْلَمْعـِز اثـْنَــْنيِ ( الكـبش والنعجـة زوجـني اثنـني مهـا مـن الضـأن : أى )ِمَن الضـْأِن اثـْ
  التيس والعنز.

  :أن يبكتهم على جهلهم فقال  εنبيه  -تعاىل  -مث أمر الّله 
ثـَيَـْينِ (  ثـَيَـْيِن َأما اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرحاُم اْألُنـْ قل هلم يا حممد على سبيل التـوبيخ وإلـزامهم احلجـة.  أى :)  ُقْل آلذَكَرْيِن َحرَم َأِم اْألُنـْ

يهمـا سـواء أحرم الّله الذكرين وحدمها من الضأن واملعز أم األنثيني وحدمها ، أم األجنة اليت اشتملت عليها أرحام إناث الزوجني كل
  اً ؟أم إناث اً أكانت تلك األجنة ذكور 

سـبحانه  -ل على أنـه جاءت به األنبياء ، يد -تعاىل  -أى : أخربوىن بأمر معلوم من جهته )  نـَبُئوِني ِبِعْلٍم ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقينَ ( 
  مما حرمتموه إن كنتم صادقني يف دعوى التحرمي. اً قد حرم شيئ -

  واألمر هنا للتعجيز ألم ال دليل عندهم من العقل أو النقل على صحة حترميهم لبعض األنعام دون بعض.
ِبِل ا(  نَـْينِ َوِمَن اْإلِ نَـْينِ  ثـْ من اإلبل اثنني مها اجلمـل والناقـة  أى : وأنشأ لكم) ِمَن الضْأِن اثـْنَـْنيِ ( عطف على قوله )  َوِمَن اْلبَـَقِر اثـْ

  َوِمَن اْلبَـَقِر اثـْنَـْنيِ مها الثور وأنثاه البقرة.
ثـَيَـْيِن  (منهما  -تعاىل  -)  ُقْل آلذَكَرْيِن َحرَم الّله(  ثـَيَـْينِ َأِم اْألُنـْ   من ذينك النوعني؟)  َأما اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرحاُم اْألُنـْ
مــن هــذه األنــواع اً حــرم علــيهم شــيئ -تعــاىل  -الّلــه  نأل كثــري مــن أجلــة العلمــاء : إنكــار كمــا قــا  -واملعــىن  : يقــال اآللوســ ♦

ا للمبالغـة يف الـرد علـيهم بـإيراد اإلنكـار األربعة ، وإظهار كذم يف ذلـك وتفصـيل مـا ذكـر مـن الـذكور واإلنـاث ومـا يف بطوـ
وأوالدهـا كيفمـا كانـت تـارة أخـرى ، ،  ور األنعـام تـارة ، وإناثهـا تـارةعلى كل مادة من مواد افرتائهم ، فإم كـانوا حيرمـون ذكـ

  . -سبحانه  -مسندين ذلك كله إىل الّله 
ى : أكنـتم حاضـرين حـني وصـاكم اللّـه وأمـركم ـذا التحـرمي؟ ال ، مـا كنـتم حاضـرين أ )َأْم ُكنُتْم ُشَهَداء ِإْذ َوصاُكُم اللُه ِبَهـَذا (  

  فمن أين لكم هذه األحكام الفاسدة؟.
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َفَمـْن َأْظلَـُم (  –تعـاىل  -فاجلملة الكرمية تبكتهم غاية التبكيـت علـى جهـاالم وافـرتائهم الكـذب علـى اللّـه ، واالسـتفهام يف قولـه 
  للنفي واإلنكار.) لِه َكِذباً لُِيِضل الناَس ِبَغْريِ ِعْلٍم ِممِن افْـَرتى َعَلى ال

مـن هـؤالء املشـركني الـذين يفـرتون  اً ال أحـد أشـد ظلمـأى : ) َفَمْن َأْظَلُم ِممِن افْـتَـَرى َعَلى اللِه َكِذبًا لُِيِضـل النـاَس ِبَغْيـِر ِعْلـٍم ( 
رمي ما مل حيرمه لكي يضلوا الناس عن الطريق القـومي بغـري علـم وال هـدى وال كتـاب حت -سبحانه  -على الّله الكذب بنسبتهم إليه 

  منري.
  ديد لكل ظامل .) ي اْلَقْوَم الظاِلِميَن ِإن اللَه َال يـَْهدِ ( 

  الفوائد :
  حل يمة األنعام . -1
  أن التحرمي والتحليل إىل اهللا . -2
  ديد من حيرم ما مل حيرمـــه اهللا .-3
  من أعظم الظلم الكذب واالفرتاء على اهللا . -4
  حترمي الكالم بغري علم .-5
  ديد لكل ظامل . -6
َأْو  ا َأْو َلْحـَم ِخنزِيـٍر فَِإنـُه رِْجـسٌ ُقل ال َأِجُد ِفي َما ُأْوِحَي ِإَلي ُمَحرًمـا َعلَـى طَـاِعٍم َيْطَعُمـُه ِإال َأن َيُكـوَن َمْيتَـًة َأْو َدًمـا مْسـُفوحً ( 

َر بَاٍغ َوَال َعاٍد فَِإن رَبَك َغُفوٌر رِحيٌم (   ) . )145ِفْسًقا ُأِهل ِلَغْيِر اللِه ِبِه َفَمِن اْضُطر َغيـْ
  ] . 145[ األنعام : 

----------  
أي : قـل يـا حممـد لكفـار مكـة ، ال أجـد ... ) َمْيتَـًة  ُقل ال َأِجُد ِفـي َمـا ُأْوِحـَي ِإلَـي ُمَحرًمـا َعلَـى طَـاِعٍم َيْطَعُمـُه ِإال َأن َيُكـونَ ( 

  ماً إال أن يكون ذلك الطعام ميتة .فيما أوحاه اهللا إّيل من القرآن شيئاً حمر 
  اليت متوت حتف أنفها من غري تذكية وسواء كا منخنقة أو موقوذة أو مرتدية أو نطيحة . وامليتة : هي

لفضـالت والـدم اخلبيـث فيهــا ، والـذكاة ملـا كانـت تزيـل ذلـك الـدم والفضـالت كانــت وامليتـة إمنـا حرمـت الحتقـان الرطوبـات وا ♦
  سبب احلل .

صــيد البحــر مــا أخــذ حــي ، : قــال ابــن عبــاس ، )  ُأِحــل َلُكــْم َصــْيُد اْلَبْحــِر َوَطَعاُمــهُ يسـتثىن مــن ذلــك : ميتــة البحــر لقولــه تعــاىل ( ♦
  وطعامه ما أخذ ميتاً .

  . داود قال يف البحر ( هو الطهور ماؤه احلل ميتته ) رواه أبو ρ وعن أيب هريرة . أن رسول اهللا
  ويستثىن كذلك اجلراد .

ــا مْســُفوًحا (  كالــدم الــذي خيــرج مــن املــذبوح عنــد ذحبــه ، ال الــدم اجلامــد كالكبــد والطحــال ،   أى : دمــا مصــبوبا ســائالً ) َأْو َدًم
  والسفح : الصب والسيالن.

  ال القرطيب : ال خالف يف حترمي خنزير الرب .ق )َأْو َلْحَم ِخنزِيٍر ( 

  وقد ذكر اهللا حترميه يف عدة اآليات :
  ) . ُحرَمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدُم َوحلَُْم اْخلِْنزِيرِ فقال تعاىل كما يف سورة املائدة (
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َعَلــى طَــاِعٍم َيْطَعُمــُه ِإال َأْن َيُكــوَن َمْيَتــًة أَْو َدمــاً َمْســُفوحاً أَْو حلَْــَم  قُــْل ال َأِجــُد ِيف َمــا أُوِحــَي ِإَيل ُحمَرمــاً وقــال تعــاىل يف ســورة األنعــام (
  ) . ِخْنزِيرٍ 

  رأسه كرأس اجلاموس ، وهو حرام حلمه وشحمه ومجيع أجزائه .وهو حيوان مسج والعني تكرهه ،  ♦
  احلكمة من حترميه : ♦

اذورات والنجاسات ، وأكل حلمه مـن أسـباب الـدودة الوحيـدة الـة ، ويقـال : كثرة الديدان يف حلم اخلنزير ، وألن أشهى غذائه الق
  إن له تأثرياً سيئاً يف العفة والغرية .

  اللحم ألنه احملدث عنه ، أو اخلنزير ألنه األقرب أو مجيع ما ذكر من امليتة والدم وحلم اخلنزير.: أى   )فَِإنُه ( 
  . السليمة وضار باألبدانأى : قذر خبيث تعافه الطباع  )رِْجٌس ( 
من صـنم أو وثـن أو  -تعاىل  -عن الدين ، لكونه عند ذحبه قد ذكر عليه غري امسه  اً أى : خروج) َأْو ِفْسًقا ُأِهل ِلَغْيِر اللِه ِبِه ( 

  طاغوت أو حنو ذلك.
لصـىب ، واإلهـالل بـاحلج ، وكـانوا ، ومنـه إهـالل ا اً الل ، مث استعمل لرفـع الصـوت مطلقـواإلهالل : رفع الصوت عند رؤية اهل ♦

ا ــا أصــوام ، ومســى ذلــك ورفعــو  -كــالالت والعــزى   -يف اجلاهليــة إذا أرادوا ذبــح مــا قربــوه إىل آهلــتهم مســوا عليهــا أمساءهــا 
   .إهالالً 

َوال تَـْأُكُلوا ( تعـاىل  -ومنـه قولـه  ، لتوغله يف باب الفسـق ، واخلـروج عـن الشـريعة الصـحيحة ، اً ِهل ِبِه لَِغْريِ اللِه فسقوإمنا مسى ما أُ 
  ) . ِمما ملَْ يُْذَكِر اْسُم اللِه َعَلْيِه َوِإنُه َلِفْسقٌ 

واجلملة الكرمية تفيد أن طريق التحرمي والتحليل إمنا هـو الـوحى ولـيس جمـرد اهلـوى والتشـهى ، وأن األصـل يف األشـياء احلـل إال  ♦
  أن يرد نص بالتحرمي.

رميــة لــيس املقصــود منهــا حصــر احملرمــات يف هــذه األربعــة وإمنــا املقصــود منهــا الــرد علــى مــزاعم املشــركني فيمــا هــذا ، واآليــة الك ♦
  حرموه بغري علم من البحائر والسوائب وغريها.

الغـرض مـن سـياق هـذه اآليـة الـرد علـى املشـركني الـذين ابتـدعوا مـا ابتـدعوه مـن حتـرمي احملرمـات علـى أنفسـهم  قال ابن كثيـر : ♦
رسوله أنـه ال جيـد فيمـا أوحـاه اللّـه إليـه أن  -تعاىل  -فأمر  ، لسائبة والوصيلة واحلام وحنو ذلكئهم الفاسدة من البحرية وابآرا

ذلك حمرم ، وأن الذي حرمه هو امليتة وما ذكر معها وما عدا ذلك فلم حيرم ، وإمنا هو عفـو مسـكوت عنـه. فكيـف تزعمـون 
كمـا جـاء ،   ى حتـرمي أشـياء أخـر فيمـا بعـد هـذا؟! وعلـى هـذا فـال ينفـ -تعـاىل  -رمـه اللّـه أنه حرام؟! ومن أين حرمتمـوه ومل حي

  .النهى عن احلمر األهلية وحلوم السباع وكل ذي خملب من الطري 
واآليــة مكيـة ، ومل يكـن يف الشـريعة يف ذلــك الوقـت حمـرم غــري هـذه األشـياء ، مث نزلــت سـورة املائـدة باملدينــة  وقـال القرطبـي : ♦

باملدينة أكل كل ذي نـاب مـن  εوالنطيحة وغري ذلك ، وحرم رسول الّله ، واملرتدية ، واملوقوذة ، د يف احملرمات كاملنخنقة وزي
  السباع وكل ذي خملب من الطري ، وقد اختلف العلماء يف حكم هذه اآلية وتأويلها على أقوال : 

ادة حكـم مـن مضموم إليهـا ، فهـو زيـ ه رسول الّله أو جاء يف الكتابما أشرنا إليه من أن هذه اآلية مكية وكل حمرم حرم األول :
  مث ذكر رمحه اهللا بقية األقوال . …، على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقه واألثر ،  الّله على لسان نبيه

منهــا الـرد علــى مـزاعم املشــركني ، : أن اآليــة الكرميـة لـيس املقصــود منهـا حصــر احملرمـات يف هــذه األربعـة وإمنــا املقصـود  والخالصـة
جـاءت ، ملـا حرمـوا مـا أحـل اللّـه وأحلـوا مـا حرمـه اللّـه وكـانوا علـى املضـادة واحملـادة  -وذلك أن الكفار. كما قال اإلمـام الشـافعى 

  ال حالل إال ما حرمتموه وال حرام إال ما أحللتموه ، نازال منزلة من يقول :  -سبحانه  -اقضة لغرضهم ، فكأنه قال اآلية من
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  فتقول : ال آكل اليوم إال احلالوة ، والغرض املضادة ال للنفي واإلثبات على احلقيقة.،  ال تأكل اليوم حالوة
  وحلم اخلنزير وما أهل لغري الّله به ، إذ القصد إثبات التحرمي ال إثبات احلل. مل يقصد حل ما وراء امليتة والدم -تعاىل  -فهو 

 ) لكن بشرط :  الضرورة إىل األكل من احملرمات . أتهأي : أجل )َفَمِن اْضُطر  
َر بَاٍغ َوال َعاٍد  (   : فال عقوبة عليه يف األكل . ) أيَفال ِإْمثَ َعَلْيِه ] ( وسيأيت املراد ما ال يكون باغياً وال عادياً [ ) َغيـْ

  يف هذه اآلية جواز األكل من امليتة عند الضرورة وهنا مباحث : ♦
  :مبحث االضطرار  ♦

  تعريف الضرورة لغة وشرعاً : أوًال :
  قال ابن منظور : االضطرار االحتياج إىل الشيء وقد اضطره إليه أمر .

  ء ، ومن ذلك ما يأيت : وشرعاً : للضرورة تعاريف متقاربة يف املعىن عند الفقها
 قيل : إا بلوغه حداً إن مل يتناول املمنوع هلك إذا قارب وهذا يبيح تناول احلرام .

  وقيل : ومعىن الضرورة هاهنا خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه برتكه األكل ، واملعىن متقارب .
  بيان حد االضطرار الذي يبيح تناول احملرم :  ثانياً :

  ار هنا يتبني من مجوع اآليات الواردة يف املوضوع ، وهي :حد االضطر 
 .( َوَقْد َفصَل َلُكْم َما َحرَم َعَلْيُكْم ِإال َما اْضطُرِْرُمتْ ِإلَْيِه ) قوله تعاىل : 

  فأطلق يف هذه اآلية اإلباحة بوجود الضرورة يف كل حال وجدت الضرورة فيها .
َر بَاٍغ َوال َعاٍد َفال ِإْمثَ َعَلْيِه ) ( َفَمِن اْضطُر غَ قوله تعاىل :   .يـْ

  فقيد اإلباحة يف هذه اآلية بأن يكون املضطر غري باغ وال عاد لكنه مل يبني سبب االضطرار ومل يبني املراد بالباغي والعادي .
َر ُمَتَجاِنٍف ِإلمثٍْ فَِإن اللَه غَ قوله تعاىل :   .ُفوٌر َرِحيٌم) ( َفَمِن اْضطُر ِيف َخمَْمَصٍة َغيـْ

  فبني سبحانه سبب االضطرار وهو املخمصة .
إذاً : ميكننا أن نقول : إن حد االضطرار املبيح لتناول احملرم هو أن خياف على نفسه التلف بسبب اجلوع ومل جيد ما يتغذى به 

  من احلالل ، بشرط أن يكون غري متجانف إلمث ، وهو الباغي والعادي .
  يف املراد بالباغي والعادي على قولني :وقد اختلف العلماء  ♦

أن املراد بالباغي هو اخلروج على إمام املسلمني ، واإلمث الذي يتجانف إليه العادي هو إخافة الطريق وقطعها على  القول األول :
  املسلمني ، ويلحق بذلك كل سفر معصية هللا ، ألن يف ذلك إباحة على املعصية وذلك ال جيوز .

  ل :فعلى هذا القو 
  الباغي : اخلارج على اإلمام .

  العادي : قاطع الطريق ، وكل مسافر سفر معصية .
لذي يتعدى القدر الذي حيتاج ، والعادي ام من الطعام مع قدرته على احلالل: الذي يبغي احملر أن املراد بالباغي : القول الثاني

  .إليه
: وأما اآلية فأكثر املفسرين قالوا : املراد بالباغي الذي يبغي احملرم من ورجح هذا التفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وقال 

الطعام مع قدرته على احلالل ، والعادي الذي يتعدى القدر الذي حيتاج إليه ، وهذا التفسري هو الصواب ، وهو قول أكثر 
  ، بل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة .السلف ... وليس يف الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره ال يأكل امليتة وال يقصر 
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  ورجح هذا القول القرطيب واإلمام ابن جرير .
  بيان حكم تناول الطعام احملرم فيحال الضرورة . ثالثاً :

  اختلف العلماء يف ذلك على قولني :
  : جيب على املضطر األكل من امليتة وحنوها . القول األول

  األدلة :، وأصح الوجهني عند الشافعية . ة وأحد الوجهني يف مذهب احلنابلةالكيوهذا قول احلنفية والصحيح من مذهب امل
 .( َوال تـَْقتُـُلوا أَنـُْفَسُكْم ) قوله تعاىل : 

ادر على وترك األكل مع إمكانه يف هذه احلال ؛ إلقاء بيده إىل التهلكة ، وألنه ق( َوال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَىل التـْهُلَكِة ) وقوله تعاىل : 
 إحياء نفسه مبا أحل اهللا له فلزمه ، كما لو كان معه طعام حالل .

  أنه ال يلزمه يف هذه احلال األكل من احملرم . القول الثاني :
  ألن له غرضاً يف تركه وهو أن يتجنب ما حرم عليه ، وألن إباحة األكل رخصة فال جتب عليه كسائر الرخص .

يه أن يأكل يف هذه احلال ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ، حيث قال : أنه جيب عل والراجح القول األول
وجيب على املضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه ، فمن اضطر إىل امليتة أو املاء النجس فلم يشرب ومل يأكل حىت مات 

  دخل النار .
  بيان مقدار ما يباح للمضطر تناوله من احملرم . رابعاً :

  يباح له أكل ما يسد به الرمق ويأمن معه املوت باإلمجاع ، وحيرم ما زاد على الشبع باإلمجاع .
  واخُتلف يف حكم الشبع على ثالثة أقوال :

  : ال يباح له الشبع . القول األول
  وهو قول أيب حنيفة وأحد الروايتني عن أمحد وأحد القولني للشافعي .

  ة .وهو قول ابن املاجشون من املالكي
  قالوا : ألن اآلية دلت على حترمي ما ذكر فيها ، واستثىن ما اضطر إليه ، فإذا اندفعت الضرورة مل حيل األكل كحال االبتداء .
وألنه بعد سد الرمق غري مضطر فلم حيل له األكل لآلية ، حيققه أن حاله بعد سد رمقه كحاله قبل أن يضطر ومث مل يبح له 

  األكل كذا هاهنا .
  : أن له الشبع . الثاني القول

  وهذا قول مالك وأحد القولني يف مذهب الشافعي .
حلديث جابر بن مسرة : أن رجالً نزل احلرة فنفقت عنده ناقة ، فقالت له امرأته : اسلخها حىت نقدر شحمها وحلمها ونأكله ، 

  ال ، قال : ( فكلوها ) .، فسأله فقال : ( هل عندك غىن يغنيك ؟ ) قال :  εفقال : حىت أسأل رسول اهللا 
  األمر بأكل ومل حيدد . εفأطلق النيب 

: التفصيل بني من خيشى استمرار الضرورة فيحل له الشبع ، ومن ضرورته مرجوة الزوال فال حيل له إال سد الرمق ،  القول الثالث
من البعد من امليتة خمافة الضرورة ، ألن من ضرورته مستمرة إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب وال يتمكن 

  ويفضي إىل ضعف بدنه ، ورمبا أدى ذلك إىل تلفه خبالف من ليست ضرورته مستمرة فإنه يرجو الغىن عنها مبا حيل له .
  وهذا احتمال يف مذهب احلنابلة ، ذكره صاحب املغين ، وقول يف مذهب الشافعي .

  وهذا القول هو الراجح .
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  مضطر أن يتزود من الطعام احملرم ؟: هل جيوز لل خامساً 
  الصحيح أنه جيوز له ذلك ، وهذا قول مالك ورواية عن أمحد وهو قول الشافعية .

  ألنه ال ضرر يف استصحاا وال يف إعدادها لدفع ضرورته وقضاء حاجته ، وال يأكل منها إال عند ضرورته .
  فيه وال أذى ، فإنه ال حيل له أكل امليتة بل يأكل طعام الغري .إذا وجد املضطر ميتة وطعام الغري حبيث ال قطع سادساً : 

،  احرتازاً مما ال تزول به الضرورة) كل احملرمات إذا اضطر إليها، وزالت ا الضرورة كانت مباحة، قلنا (وزالت ا الضرورة  سابعاً :
اضطر إىل شرب مخر ، ولو ضرورته، بل ميوت به نه ال تزول ا، ألإذا ما اضطر اإلنسان إىل أكل سم، فال جيوز أن يأكل كما

  .إىل شربه لدفع لقمة غص ا حل له، ألنه ال تزول به ضرورته، ألنه ال تزول به ضرورته ، ولذلك لو احتاج لعطش مل حيل له
أكلها عند الضرورة ،  لو اضطر مليتة آدمي ، فاملشهور عند احلنابلة أنه ال جيوز أن يأكلها ، وقالت الشافعية : إنه جيوزثامناً : 

  وهو الصحيح .  ( الشيخ ابن عثيمني ) .
  م ) .فَِإن رَبَك َغُفوٌر رِحي (هذا تعليل للحكم ، فاحلكم انتفاء اإلمث ، والعلة  )فَِإن رَبَك َغُفوٌر رِحيٌم ( 
) ، وقـال  ِإْن َكـذبُوَك فـَُقـْل رَبُكـْم ُذو َرْمحَـٍة َواِسـَعةٍ فَـالغفـور اسـم مـن أمسـاء اهللا متضمــن للمغفـرة الواسـعة كمـا قـال تعـاىل ( )َغُفوٌر ( 

  ) . ِيت َوِسَعْت ُكل َشْيءٍ محَ ) وقال تعاىل ( ورْ ُفوُر ُذو الرْمحَِة ـَورَبَك اْلغَ تعاىل (
  واملغفرة : هي سرت الذنب عن اخللق ، والتجاوز عن عقوبته .

  محته أعظم كما قال تعاىل ( إن ربك وسع ملغفرة ) .فهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة اهللا ور  ♦
  ) . َوِإين َلَغفاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلاً ُمث اْهَتَدىوقد تكفل اهللا باملغفرة ملن تاب (

تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال  ِإال َمنْ بل من فضله وجود وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئات املذنبني إىل حسنات قال تعاىل عن التائبني (
  ) . َصاِحلاً فَُأولَِئَك يـَُبدُل اللُه َسيَئاِِْم َحَسَناٍت وََكاَن اللُه َغُفوراً َرِحيماً 

وملا كان احلل مشروطا ذين الشرطني ، وكان اإلنسان يف هذه احلالة ، رمبا ال يستقصي متام االستقصاء يف :  يقال السعد ♦
  أخرب تعاىل أنه غفور ، فيغفر ما أخطأ فيه يف هذه احلال ، خصوصا وقد غلبته الضرورة ، وأذهبت حواسه املشقة. -حتقيقها 

ويف هذه اآلية دليل على القاعدة املشهورة : " الضرورات تبيح احملظورات " فكل حمظور ، اضطر إليه اإلنسان ، فقد أباحه 
  وباطناً . ، وظاهراً  وآخراً  له ، امللك الرمحن ، فله احلمد والشكر ، أوالً 

) وقـال  فَـِإْن َكـذبُوَك فـَُقـْل رَبُكـْم ُذو َرْمحَـٍة َواِسـَعةٍ ، متضـمن لصـفة الرمحـة هللا الواسـعة كمـا قـال تعـاىل (اسم من أمسـاء اهللا )  رَِحيمٌ ( 
ــا َوَرْمحَــِيت َوِســَعْت ُكــل  ) وقــال تعــاىل َورَبــَك اْلَغــِين ُذو الرْمحَــةِ تعــاىل ( َشــْيٍء َفَســَأْكُتبُـَها لِلــِذيَن يـَتـُقــوَن َويـُْؤتُــوَن الزَكــاَة َوالــِذيَن ُهــْم ِبآياتَِن
  ) .يـُْؤِمُنونَ 
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